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Her kopieres Innstilling fra Protokoll 
 
Kommuneplanutvalget  har behandlet saken i møte 08.02.2017 sak 17/16 
 
Møtebehandling 
Representant Roar Gundersen, H, fremmet følgende endringsforslag: 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljplan for His brygge med plankart og bestemmelser datert 08.06.16, sist revidert 
30.01.17, legges ut til offentlig ettersyn uten endringer. 
 
Representant Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Før planen eventuelt kan vedtas må den samordnes med planforslaget for Kokkeplassen øst 
der disse planene overlapper hverandre. 
 
 
Votering 
Ved alternativ votering ble rådmannens forslag satt opp mot forslaget fra representant Roar 
Gundersen (H) og Roar Gundersens forslag ble vedtatt med 5 (H 2, MDG 1, PP 1, KrF 1) 
mot 4 stemmer (Ap 2, Sp 1, SV 1). 
 
Deretter ble tilleggsforslaget fra representant Einar Krafft Myhren (SV) enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommuneplanutvalget vedtak  
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljplan for His brygge med plankart og bestemmelser datert 08.06.16, sist revidert 
30.01.17, legges ut til offentlig ettersyn uten endringer. 
 
Før planen eventuelt kan vedtas må den samordnes med planforslaget for Kokkeplassen øst 
der disse planene overlapper hverandre. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/29331-27 
Saksbehandler Gidske Houge 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget             

 
   

His brygge - forslag til reguleringsplan 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljplan for 
His brygge med plankart og bestemmelser datert 08.06.16, sist revidert 30.01.17, legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endring: 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 3.02, andre setning, endres til:  

 I BB1 er maksimal tillatt gesims-/mønekote kote +16,0 moh. 

 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Oversiktskart.pdf 
Vedlegg 2 Forslag til plankart.pdf 
Vedlegg 3 Forslag til bestemmelser.pdf 
Vedlegg 4 Forslag til planbeskrivelse.pdf 
Vedlegg 5 Illustrasjonsplan.pdf 
Vedlegg 6 A30 Snitt.pdf 
Vedlegg 7 Fotomontasjer.pdf 
Vedlegg 8 Avkjørsel plan og lengdeprofil.pdf 
Vedlegg 9 Profiler frisikt.pdf 
Vedlegg 10 Sammenlikning kryss planforslag.pdf 
Vedlegg 11 Utsnitt brygger.pdf 
Vedlegg 12 Støyrapport, Sinus 02.03.15.pdf 
Vedlegg 13 Alle innspill, reg.plan His brygge.pdf 
Vedlegg 14 Beskrivelse av endringer.pdf 
 
 

Bakgrunn for saken: 

Planforslaget er fremmet av Stærk & co på vegne av Hjemme hos Wenche. Planområdet ligger på 
Kokkeplassen. Området avgrenses av Hølen i nord og i vest og av eiendomsgrenser mot øst og i 
sør. Området omfatter også kryssløsning ved Vesterveien. Planområdet er på totalt 36,4 daa. 
 
Planen legger til rette for en utvidelse av eksisterende småbåthavn fra 60 til 100 plasser. Videre 
reguleres eksisterende næring (Hjemme hos Wenche og Kokkeplassen familieferie) inn med 
muligheter for utvidelser. Sør i planområdet åpner planforslaget for en utbygging av blokker med 
maksimal mønekote 23,5 meter, og i nordøst åpnes det for småhusbebyggelse.  
 
Planarbeidet har vist seg krevende og har i tidlig fase reist flere problemstillinger. Planforslaget 
åpner for en høy utnyttelse i et område som er fremhevet både i behandlingen i kommuneplanens 
arealdel og av høringsparter som et landskapsmessig sårbart område. Videre er det knyttet store 
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kulturhistoriske interesser til området med nærhet til den freda Kokkeplassen og innregulering av 
det gamle sanatoriet. Den største utfordringen i planarbeidet har nok likevel vært å få til en sikker 
kryssing av Vesterveien med tanke på trygg skolevei.   
 
Siden sist møte i kommuneplanutvalget har planforslaget blitt bearbeidet på nytt. Etter 
Rådmannens vurdering svarer planforslaget på de spørsmål som ble stilt i forrige behandling og 
bør nå kunne legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 

Prosess: 

Det ble avholdt oppstartsmøte 29. januar 2014. Det var da planer om bolig, utvidelse av 
småbåtanlegget og tilrettelegging for videre utvikling av næringsvirksomhet. Planarbeidet var delvis 
i strid med kommuneplan 2011 og formell oppstart ble derfor utsatt til kommuneplan 2013 ble 
vedtatt 22. mai 2014. Planarbeidet ble varslet igangsatt 28. mai. Formålene med planarbeidet var 
da i tråd med nylig vedtatt kommuneplan.  
 
Den 30.06.15 mottok kommunen forslag til detaljreguleringsplan. Etter befaringer og møter mellom 
regulant og administrasjonen ble planforslaget revidert to ganger. Forslag sendt inn 08.06.16 ble 
behandlet i kommuneplanutvalget 21.09.16. Forslaget ble her avvist grunnet manglende sikring av 
trygg skolevei, store landskapsmessige konsekvenser, manglende styring av utbyggingen og 
manglende bestemmelser om det gamle sanatoriet. Forslaget ble sendt tilbake til forslagsstiller 
med ønske om endringer.  
 
Revidert forslag ble sendt inn der det var gjort endringer på de punktene som ble diskutert i 
utvalgets møte, og det ble foretatt en ny behandling av forslaget i kommuneplanutvalgets møte 
30.11.16. I forkant av behandlingen var det kommet inn flere innspill fra naboer. Grunnet 
usikkerhet knyttet til spørsmål omkring krysset ved fylkesveien, samt eiendomsgrenser i vann og 
eventuelle konsekvenser dette ville ha for småbåtanlegget, ble planforslaget på ny avvist og sendt 
tilbake til forslagsstiller med ønske om flere svar og eventuelt med nødvendige endringer.  
 
Administrasjonen hadde møte med Statens vegvesen og regulant for His brygge og Kokkeplassen 
Øst 9. januar 2017. Statens vegvesen var klare på at de ønsket å gi formelle tilbakemeldinger i 
høringsperioden i tråd med vanlig praksis. De aksepterte forrige løsning med kryssing av veien 
uten ytterligere tilrettelegging, og mener trafikkøy er en bedre løsning. For å være sikker på at 
planen er gjennomførbar med tanke på siktsoner, tverrfall og høyder, har oppmåling vært ute og 
gjort kontrollmål av området. Planforslaget er oppdatert i tråd med disse målingene. Endringen 
innebærer blant annet at dagens avkjørsel flyttes 7,5 meter sørover for å tilpasse med ny øy.  
 
Regulant har også vært i kontakt med nabo på andre siden av bukta. Det er usikkerhet knyttet til 
grensene i området, noe som ble orientert om i kommuneplanutvalgets møte 11. januar. Det er 
likevel gjort justeringer på småbåtanlegget for å komme i møte nabo. Endringene er gjort etter 
tredelings prinsippet, slik at anlegget holder seg inntil 1/3 del av vannarealet. Området utvides noe 
mot vest i nordvestre hjørne og reduseres i sørvestre hjørne.  
 
 

Innkomne merknader med kommentarer: 

Det ble varslet oppstart om arbeid med reguleringsplan 28.05.14, med frist for merknader satt til 
28.06.14. Det har kommet inn fire innspill til planen. 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 17.06.14 
Finner det uheldig at det ikke utarbeides felles plan for His brygge og Kokkeplassen Øst. Ber om at 
det i henhold til naturmangfoldsloven vurderes samlet belastning av de to småbåthavnene, og at 
det da trekkes inn biologisk kompetanse. Minner om krav til ROS analyse, og viser særlig til 
momentene havnivåstigning, kvikkleire og farlig stoff. Videre vises det til temaene støy, utforming 
og landskapsestetikk, universell utforming, barn og unges interesser og naturmangfoldsloven. 

 
Rådmannens kommentar: De to planforslagene er innsendt rundt samme tid, og administrasjonen har 
vurdert de opp mot hverandre. Det er i innsendt planforslag for Kokkeplassen Øst gjort en utredning av 
biologisk mangfold. Det er ikke gjort funn som indikerer at det skal være et større problem å etablere / 
utvide de to småbåthavnene. Småbåtanlegget i His brygge berører ikke registrert naturtype i bukta. ROS 
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analyse følger planforslaget. Det er utarbeidet støyanalyse for området. Det er laget fotomontasjer av den 
planlagte utbyggingen og snitt av blokkene. Disse viser at ny bebyggelse vil få stor påvirkning på 
landskapsbildet. Universell utforming er sikret gjennom lovverket for blokkene, men ikke 
småhusbebyggelse. Det er satt av areal til lekeplass med rekkefølgekrav, og skoleveien er sikret gjennom 
rekkefølgekrav knyttet til ny trafikkøy.  

 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 26.06.14 
Planavdelingen påpeker at planen bør koordineres med pågående planarbeid for Kokkeplassen 
Øst. Ber kommunen om at det gjøres en samlet vurdering av planlagte småbåtanlegg i de to 
planene hva gjelder adkomst, parkeringsdekning og krav til utforming. Påpeker videre at de deler 
av planområdet som tenkes benyttet til bolig stiller særlige krav til fremtidige løsninger grunnet 
krevende topografi.  
 
Kulturminnevern viser til Kokkeplassen som fredet bygning og de kulturhistoriske interessene i 
området. Det forutsettes at planforslaget ikke legger til rette for nye byggetiltak som vil ha negativ 
innvirkning på de verdiene som fredningen skal ivareta. Det pekes spesielt på kollen gnr. 305 bnr. 
978 i nordlige deler av området.  

 
Rådmannens kommentar: De to planforslagene er innsendt rundt samme tid, og administrasjonen har 
vurdert de opp mot hverandre. Adkomst til de to reguleringsplanene vil være den samme som i dag. Det 
er regulert inn oppgradering av krysset. Parkeringsarealene innenfor planforslaget for His brygge skal 
ivareta både behov for parkering for bedriftene Hjemme hos Wenche og Kokkeplassen familieferie, samt 
småbåthavna. Planen åpner for parkeringshus og endringer av dagens parkering/båtopplag. 
Parkeringsdekning til småbåthavna er satt til 0,1 p-plass per båtplass. Det er ikke satt spesielle krav til 
utforming av båthavna. Det planlegges blokker på kollen i sør og småhusbebyggelse på kollen i øst. 
Blokkene vil ut fra fotomontasjer være godt synlig fra His og Tangen, men også synlig fra Strømmen, og 
vil gjennom sin innvirkning på landskapsbildet ha konsekvenser for Kokkeplassen. Bestemmelsene til 
blokkene sikrer at bebyggelsen ikke fremstår som én massiv enhet.   

  
Statens vegvesen, brev datert 03.07.14 
Minner om byggegrenser på 50 meter mot Vesterveien og at parkeringsplasser og interne veier er 
definert som anlegg som ikke kan etableres innenfor byggegrensen. Kryss må oppgraderes i 
henhold til håndbok 017. Planen må også redegjøre for trygg skolevei.  

 
Rådmannens kommentar: Byggegrense er ivaretatt. Planforslaget har regulert nytt kryss med siktsoner i 
henhold til håndbøkene. Rekkefølgekravet er knyttet til boligformålene i planen med oppstramming av 
dagens avkjørsel samt opparbeiding av ny trafikkøy ved fylkesveien. 

 
Agder Energi, brev datert 18.06.14 
Gjør oppmerksom på at det går en høyspentledning og ligger en nettstasjon i området som det må 
tas hensyn til. 

 
Rådmannens kommentar: Anleggene er ivaretatt i planforslaget.  

 
 
 

Rådmannens vurdering: 

Forholdet til kommuneplanen 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til småbåthavn land, småbåthavn vann, 
kombinert bebyggelse og anlegg, samt andre typer bebyggelse og anlegg. Planforslaget er i tråd 
med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning. 
 
 
Estetikk og landskapsvirkninger 
De to kollene der det nå foreslås boligbebyggelse var avsatt til LNF-område i forrige 
kommuneplan. Områdene er forsøkt endret til boligformål i flere av de siste rulleringene. Ved 
rulleringen 2013-2023 ble det sendt nytt innspill om boligbebyggelse, samt utvidelse av 
småbåthavna og endring av daværende boligformål til kombinert bolig/næring i tråd med driften på 
eiendommen.  I behandlingen av innspillet ble det i konsekvensutredningen pekt særlig på 
utfordringer knyttet til landskap. Her heter det «Markante terrengformasjoner, som er synlige over 
store områder, især fra Hølen, kan bli sterkt negativt berørt.» Administrasjonens innstilling var at 
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områdene ikke skulle avsettes som nye byggeområder. I kommuneplanutvalgets behandling ble 
innspillet tatt med i sin helhet med 5 mot 3 stemmer.  
 
I planforslaget legges det opp til en høy utnyttelse av kollen i sør. Her reguleres det inn mulighet 
for oppføring av boligblokker med maks mønekote 23,5 meter. Til sammenligning har His terrasse 
topp møne på kote 55, og forslag til kommunedelplan for His bydelssenter åpner for oppføring av 
bygg langs Kirkeveien med en maksimal mønekote på 18 og 21 meter (ulike krav på ulike tomter) 
noe som tilsvarer mellom fire og seks etasjes høyde. Ut fra beskrivelsen må det foretas store 
terrenginngrep i området, ved at dagens kolle som har høyeste topp på kote 25 blir sprengt ned til 
kote 11-13 i bakkant og kote 2,5 i forkant. Det reviderte planforslaget har senket høyden fra 
tidligere kote 25 til nå kote 23,5. Dette samsvarer med snitt og fotomontasjer som ligger vedlagt 
planforslaget, og hjemler et utbygging med seks etasjer.  
 
Skisser og fotomontasjer vedlagt planen viser to 6-etasjes blokker med felles parkeringskjeller. 
Foten av bebyggelsen legges ved vannet slik at de tre nederste etasjene har ryggdekning, mens 
de øverste tre etasjene ligger fritt. Området ligger eksponert til og fotomontasjene viser at planlagt 
bebyggelse blir svært godt synlig både fra His og fra Hølen. Da utbyggingen vil ligge godt synlig er 
det spesielt viktig med god utforming av bebyggelsen. Planforslaget er forbedret siden første 
versjon ved at det er tatt inn bestemmelser om utformingen. Planen er fremdeles relativt åpen slik 
at flere mulige typer utbygging er mulig, men planen vil etter Rådmannens vurdering kunne gi en 
nødvendig grad av styring. Antall boenheter er begrenset til maksimalt 34 og bebyggelsen skal 
deles opp og avtrappes mot Hisebukta.  
 
 
Næring 
Innenfor næringsområdet drives det i dag bevertning i form av bedriften «Hjemme hos Wenche», 
samt «Kokkeplassen familieferie». Bedriftene fremstår som positive bidrag til lokalmiljøet. I tillegg 
til overnatting til ansatte er det etablert enkelte private leiligheter innenfor næringsområdet. 
Planforslaget åpner for en videreutvikling av området. Byggegrenser er satt tett på eksisterende 
bebyggelse og regulerer således mulighetene for utvidelser. Det legges opp til at det gamle 
sanatoriet kan heves med en etasje, men det kan ikke rives. I tillegg åpnes det for et nytt bygg der 
det i dag er parkeringsareal/gressplen. Det er satt krav til utforming av takform på alle bygningene 
innenfor området og kledningstype for sone 3-5.  
 
 
Småbåthavn 
Dagens småbåthavn står listet i kommunens småbåthavnplan som aktuell havn for utvidelser. 
Eksisterende anlegg rommer rundt 60 plasser. I småbåthavnplanen åpnes det for en total størrelse 
på ca. 80 plasser. Ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble området for småbåthavn 
noe utvidet, se utsnitt under. Både administrasjonen og kommuneplanutvalget var positive til dette. 
Reguleringsplanforslaget skisserer rundt 100 båtplasser, men det står ingen øvre grense på antall 
plasser i bestemmelsene. Antall plasser blir da begrenset av størrelsen på arealet regulert til 
småbåtanlegg og størrelsen på de enkelte plassene.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mørk blå farge viser avgrensning av småbåtanlegg 
i kommuneplanen 2011-2023, mens den lysere 
fargen viser avgrensning av anlegget i 
kommuneplanen 2013-2023. 
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I planprosessen har det vært dialog med havnekontoret om utvidelsen. Det er ikke ønskelig at 
utvidelsen hindrer ferdsel innover i bukta der det i dag ligger en kommunal brygge. Det er heller 
ikke ønskelig at utvidelsen legger hindringer for en eventuell realisering av området som ligger på 
andre siden av bukta der det er foreslått småbåthavn i kommunedelplan for His bydelssenter. Ut 
fra dette har Arendal havn ønsket at reguleringsplanen forholder seg til avgrensningen fra 
kommuneplanen 2011. Området ble gjennom kommunedelplan for His bydelssenter foreslått 
endret, men hele området Kokkeplassen ble tatt ut av planavgrensningen ved politisk behandling 
med henvisning om at kommuneplanen skulle styre arealbruken i området.  
 
På bakgrunn av innspill fra nabo er planforslaget endret fra forrige behandling. Justeringen gjør at 
det blir større avstand mellom småbåtanlegget i reguleringsplanen for His brygge og det planlagte 
småbåtanlegget til naboen. I det sørvestre hjørnet er anlegget noe redusert i utstrekning, mens det 
i nordvestre hjørne er noe utvidet. Linjen følger prinsippet om en tredeling av bukta, slik at anlegget 
til His brygge blir liggende på «sin» side. Som følge av endringen vil anlegget ligge noe utenfor 
avsatt areal i kommuneplanen, men på grunn av sakens historikk anbefaler Rådmannen 
løsningen.  
 
 
Barn og unge - lekeplasser 
Det er regulert inn to lekeområder i feltet. Det reviderte planforslaget har en øvre begrensning på 
36 boenheter (34 leiligheter + tomannsbolig). Planforslaget inneholder til sammen 513 m2 med 
lekeareal, noe som ikke fullt ut tilfredsstiller kommuneplanens krav til areal (540 m2 med lek). 
Opparbeidelsen er sikret gjennom rekkefølgekrav. Det er noe usikkert hvordan lekeplassen L1 vil 
bli liggende, da det ikke er bestemt hvordan terrenget i dette området vil opparbeides. Området er 
likevel plassert godt med tanke på solforhold og bygningene vil fungere som en støyskjerm mot 
fylkesveien.   
 
 
Barn og unge - skolevei 
Skoleveien har vært et stort tema i planen fra første forslaget ble sendt inn. Det største problemet 
er kryssing av Vesterveien. I det planforslaget er det foreslått en trafikkøy ved kryssing av veien. 
Denne vil bli liggende på sørsiden av dagens avkjørsel. Tiltaket gjør at dagens avkjøring må flyttes 
sørover, deler veien må flyttes vestover, og at busslommen må flyttes sørover. Det er knyttet 
rekkefølgekrav for opparbeiding av trafikkøya til første nye boenhet kan tas i bruk. Rådmannen 
mener løsningen er tilfredsstillende for å sikre skoleveien. Resten av skoleveien går på fortau og 
gang- og sykkelveier med trygge kryssinger.  
 
 
Universell utforming  
Ut fra teknisk forskrift vil det bli stilt krav om universell utforming av boligblokka, men ikke 
småhusbebyggelsen. Det er ikke stilt krav utover dette i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
 
 
Friluftsliv 
Området er i dag lite brukt av allmennheten. Området er delvis utbygd og består ellers av koller og 
bratt terreng som er lite tilgjengelig. Ved vannet er det etablert en fin badestrand. Administrasjonen 
har vurdert om denne burde være anbefalt regulert offentlig. Utbygger har ønsket at denne skal 
være regulert privat, da den brukes som en del av næringsaktiviteten. Etter Rådmannens vurdering 
ligger stranda svært nærme bedriften og området oppleves privat. Det aksepteres at badestranda 
reguleres som privat område. 
 
I forbindelse med kommunedelplanen for His bydelssenter var det foreslått å lage en rundløype på 
Kokkeplassen med adkomst fra His bukt. Det er ikke foreslått noen slik løsning i reguleringsplanen, 
og utbygger har ikke ønsket å åpne for slik ferdsel. 
 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert fredede kulturminner eller SEFRAK registrerte bygninger innenfor 
planområdet. På nordsiden av planområdet ligger et fredet bygg, Kokkeplassen (Marienlund). Det 
er gjennom planarbeidet påpekt både fra kommunen og fra fylkeskommunen sin side at 
planforslaget må ta hensyn til dette. Det vises da særlig til landskapshensyn og den lille kollen som 
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ligger mot nord. Videre er det knyttet mye kulturhistorie også til bebyggelse innenfor planområdet. 
Det var tidligere drevet et sanatorium i området. Selv om bygningen ikke er veldig gammel, er den 
etter Rådmannens vurdering et kulturhistorisk minne som det er verdt å ivareta. Planforslaget har 
tatt med en bestemmelse som hindrer rivning av dette bygget.  
 
Bebyggelsen på den omtalte kollen i nord er planlagt som småhusbebyggelse (BF2), da enten som 
en tomannsbolig eller som to eneboliger. Det er satt krav til at bebyggelsen skal ha saltak og 
kledning i tre. Høyden bestemmes av plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. 
Rådmannen finner bestemmelsene tilstrekkelige for område BF2. Avgrensningen av boligformålet 
mot grønnstrukturen på den resterende del av kollen utgjør en myk overgang slik at man unngår 
en landskapsmessig uheldig skjæring mot Kokkeplassen.  
 
For blokkene i område BB1 er det satt krav om utforming i form av farger, avtrapping og oppdeling 
av bygningsmasse. Fotomontasjene viser at øverste etasje vil bli noe synlig over Kokkeplassen. 
Selv om bare tre etasjer vil ligge synlig fra nordøstlig retning vil oppføring av bygget, sammen med 
ombyggingen av avkjørselen, kunne påvirke opplevelsen av området som helhet. Det skal i den 
sammenheng også bemerkes at det planlegges bebyggelse også i den nordlige delen av området 
gjennom planforslag for Kokkeplassen Øst. Oppføring av bygg her vil også påvirke 
landskapsbildet, og planlagt bebyggelse vil delvis skjerme den nye kryssløsningen om en ser fra 
hovedbygningen på Kokkeplassen.  
 
 
Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold 
Planbeskrivelsen har en god omtale av temaet naturmiljø og en god vurdering i forhold til 
naturmangfoldsloven. Naturverdiene innerst i His bukt berøres ikke av planforslaget. Ingen 
dokumenterte viktige naturtyper eller rødlistearter berøres av tiltaket.  
 
Ved befaring i forbindelse med kommuneplanutvalgets behandling av planforslaget i september ble 
det observert parkslirekne i området. Parkslirekne står oppført på norsk svarteliste over fremmede 
arter med svært høy risiko. Grunneier har fortalt at forekomster av planten er bekjempet innenfor 
planområdet, og at den aktuelle planten som ble observert på befaringen stod utenfor 
planområdet, da på gnr/bnr 305/639. Dette går også fram av skråfoto av området.  
 
 
Landbruk 
Med unntak av et mindre beiteområde som berøres av ny kryssløsning vil ikke planforslaget berøre 
dyrka mark.  
 
 
Støy  
Området grenser til Vesterveien i øst. Det er utarbeidet en støyrapport som viser fylkesveien sin 
påvirkning på området. Innenfor planområdet er noe av boligområder innenfor gul støysone, mens 
foreslåtte lekeplasser ligger utenfor. Dette er tatt hensyn til støy i bestemmelsene for 
boligområdene.  
 
 
Krysset ved fylkesveien 
Krysset ved fylkesveien reguleres både i dette planforslaget og i planforslaget for Kokkeplassen 
Øst. Administrasjonen har ønsket at dette krysset tegnes likt i de to planene, men det er ikke 
ønske fra eiere av Kokkeplassen da de ikke er enige i løsningen med adkomst til planområdet for 
His brygge. Regulant for His brygge har likevel tatt på seg å tegne opp en kryssløsning som ser ut 
til å fungere for begge parter med tanke på siktsoner og svingradier. Rekkefølgekravet er knyttet 
opp mot boligformålene i reguleringsplanen for His brygge. 
 
Etter forrige behandlingen har oppmålingsavdelingen i kommunen gjort en kontroll ute i felt. Som 
følge av dette, og ønske om å utvide trafikkøya fra 1 til 2 meters bredde, er plankartet justert. 
Dagens avkjørsel er flyttet 7,5 meter mot syd. Trafikkøya er lagt mellom ny avkjørsel og 
busslomma. Veien må flyttes to meter vestover for å få plass til trafikkøya. Løsningen innebærer 
ikke større konsekvenser for alleen enn det som planforslaget til Kokkeplassen Øst innebærer. Et 
tre befinner seg innenfor det som er regulert veiareal i planforslag for Kokkeplassen Øst og et tre 
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ligger i siktsonen (til begge planforslagene). Løsningen er omtalt i detalj i planbeskrivelsen og 
beskrevet gjennom profiler og kartutsnitt.  
 
Kryssløsningen og veien inn er privat og ligger på annen manns grunn. Det er ikke enighet om 
bruk av veien mellom partene. Det vil i etterkant av planprosessen måtte gjøres forsøk mellom de 
private partene på å komme til enighet. Dersom en ikke kommer til enighet med grunneier, er det 
mulighet til å gjennomføre privat ekspropriasjon etter veiloven. Advokat Ole Magnus Heimvi ved 
Hald & Co har i tidligere reguleringssaker bekreftet at dette vil være en fremgangsmåte som kan 
benyttes. En slik sak vil være privatrettslig mellom de berørte parter og Rådmannen har ikke tatt 
stilling til om en slik sak vil føre frem eller ikke.  
 
 
Teknisk- og sosial infrastruktur  
Beredskap: Det er tilstrekkelig trykk i vannledning i Vesterveien men i løpet ned til Kokkeplassen er 
det ikke like mye vann. Krav til slokkevannsmengde for leilighetsbygg skal etter teknisk forskrift 
være 50 l/s. Det går ikke frem av planbeskrivelsen om det er planlagt endringer på dagens 
ledningsnett. Dette må da løses i de kommende tekniske planene. 
 
Parkering: Det legges opp til 0,1 p-plass per båtplass, 1,25 p-plasser per blokkleilighet og 2,0 p-
plasser per småhusbebyggelse. I tillegg legges det opp til minst 30 plasser i tilknytning til 
næringsområdet. Det er også satt krav til sykkelparkering. Rådmannen vurderer kravene som 
tilfredsstillende. Ved planlagte blokker er det lagt opp til gjesteparkering nær vendehammeren. 
Dette er ikke heldig ut fra hensynet til trafikksikkerhet, men da adkomsten til parkeringskjelleren er 
lagt lenger ut på veien vil trolig trafikken her være liten.  
 
Kollektiv og sykkel: Området ligger rett ved fylkesveien som er godt frekventert av busser. Det 
satses også betydelig på utvikling langs denne veien og det er dermed grunn til å tro at frekvensen 
vil øke. Det ligger busstopp rett ved avkjørselen. Langs fylkesveien er det også sykkelfelt. 
Avstanden fra feltet til Arendal sentrum er ca. 3,5 km.  
 
Renovasjon: Det er lagt opp til to renovasjonsområder. Området ved blokkene er tilrettelagt for 
eventuelle krav om nedgravde anlegg. Rådmannen vurderer løsningen som tilfredsstillende.  
 
Skole og barnehage: Området sogner til Hisøya barne- og ungdomsskole. Skoleveien er 2,6 km 
lang. Det er etablert fortau og gang- og sykkelvei langs det meste av skoleveien og det er satt 
rekkefølgekrav for etablering av trygg kryssing av Vesterveien. I nærheten av Hisøy skole ligger 
Stemmehagen barnehage (kommunal) og ved His ligger Portveien barnehage (privat).  
  
Forretning: Området ligger i nær tilknytning til His og nærmeste butikk er 400 meter planområdet.  
 
 
Risiko- og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget. Området i sør er markert med hensynssone 
fare/ras i kommuneplanens arealdel. Dette er ikke utredet nærmere i planforslaget, da kollen 
planlegges sprengt ned til kote 10-13. 
 
 
Konklusjon 
Plandokumentene er utført og levert iht. plan- og bygningsloven. Planforslaget fremstår med tanke 
på næringsutvikling og båthavn som positive.  
 
Rådmannen er fortsatt av den oppfatning av at planforslaget vil gi store konsekvenser for 
landskapsbildet, da spesielt de planlagte blokkene. Det er særlig høyden på disse som er 
utfordrende. Foreslåtte maksimale reguleringshøyde i byggeområde BB1 er mønekote + 23,5. Det 
åpnes da for blokker med 6 etasjer. Til sammenligning er blokkene i Barbu i 7 etasjer.   
 
Blokkene i Barbubukt ligger imidlertid som del av et urbant byområde. Situasjonen i det konkrete 
byggeområdet BB1 i strandkanten på His er vesentlig annerledes. Riktignok ligger det nær det 
planlagte bydelssenteret på His, men det ligger likevel såpass langt unna at det ikke vil fremstå 
som en naturlig del av dette.  
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Med lokalisering i strandkanten til Hølen finner rådmannen det mer naturlig å sammenlikne det 
planlagte blokkprosjektet med det nye leilighetskomplekset på Hølen Brygge. Der er maks 
kotehøyde satt til 15,3 moh. Dette er en høyde som harmonerer godt med omgivelsene i 
strandområdet rundt Hølen. Rådmannen mener derfor maks. regulerte kotehøyde i byggeområde 
BB1 må begrenses til mønekote 16 moh. 
 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn med denne endringen.  
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Det planlegges ingen offentlige anlegg.  
 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 1. februar 2017. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/29331-27 
Saksbehandler Gidske Houge 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget             

 
   

His brygge - forslag til reguleringsplan 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til detaljplan for 
His brygge med plankart og bestemmelser datert 08.06.16, sist revidert 30.01.17, legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endring: 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 3.02, andre setning, endres til:  

 I BB1 er maksimal tillatt gesims-/mønekote kote +16,0 moh. 

 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Oversiktskart.pdf 
Vedlegg 2 Forslag til plankart.pdf 
Vedlegg 3 Forslag til bestemmelser.pdf 
Vedlegg 4 Forslag til planbeskrivelse.pdf 
Vedlegg 5 Illustrasjonsplan.pdf 
Vedlegg 6 A30 Snitt.pdf 
Vedlegg 7 Fotomontasjer.pdf 
Vedlegg 8 Avkjørsel plan og lengdeprofil.pdf 
Vedlegg 9 Profiler frisikt.pdf 
Vedlegg 10 Sammenlikning kryss planforslag.pdf 
Vedlegg 11 Utsnitt brygger.pdf 
Vedlegg 12 Støyrapport, Sinus 02.03.15.pdf 
Vedlegg 13 Alle innspill, reg.plan His brygge.pdf 
Vedlegg 14 Beskrivelse av endringer.pdf 
 
 

Bakgrunn for saken: 

Planforslaget er fremmet av Stærk & co på vegne av Hjemme hos Wenche. Planområdet ligger på 
Kokkeplassen. Området avgrenses av Hølen i nord og i vest og av eiendomsgrenser mot øst og i 
sør. Området omfatter også kryssløsning ved Vesterveien. Planområdet er på totalt 36,4 daa. 
 
Planen legger til rette for en utvidelse av eksisterende småbåthavn fra 60 til 100 plasser. Videre 
reguleres eksisterende næring (Hjemme hos Wenche og Kokkeplassen familieferie) inn med 
muligheter for utvidelser. Sør i planområdet åpner planforslaget for en utbygging av blokker med 
maksimal mønekote 23,5 meter, og i nordøst åpnes det for småhusbebyggelse.  
 
Planarbeidet har vist seg krevende og har i tidlig fase reist flere problemstillinger. Planforslaget 
åpner for en høy utnyttelse i et område som er fremhevet både i behandlingen i kommuneplanens 
arealdel og av høringsparter som et landskapsmessig sårbart område. Videre er det knyttet store 
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kulturhistoriske interesser til området med nærhet til den freda Kokkeplassen og innregulering av 
det gamle sanatoriet. Den største utfordringen i planarbeidet har nok likevel vært å få til en sikker 
kryssing av Vesterveien med tanke på trygg skolevei.   
 
Siden sist møte i kommuneplanutvalget har planforslaget blitt bearbeidet på nytt. Etter 
Rådmannens vurdering svarer planforslaget på de spørsmål som ble stilt i forrige behandling og 
bør nå kunne legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 

Prosess: 

Det ble avholdt oppstartsmøte 29. januar 2014. Det var da planer om bolig, utvidelse av 
småbåtanlegget og tilrettelegging for videre utvikling av næringsvirksomhet. Planarbeidet var delvis 
i strid med kommuneplan 2011 og formell oppstart ble derfor utsatt til kommuneplan 2013 ble 
vedtatt 22. mai 2014. Planarbeidet ble varslet igangsatt 28. mai. Formålene med planarbeidet var 
da i tråd med nylig vedtatt kommuneplan.  
 
Den 30.06.15 mottok kommunen forslag til detaljreguleringsplan. Etter befaringer og møter mellom 
regulant og administrasjonen ble planforslaget revidert to ganger. Forslag sendt inn 08.06.16 ble 
behandlet i kommuneplanutvalget 21.09.16. Forslaget ble her avvist grunnet manglende sikring av 
trygg skolevei, store landskapsmessige konsekvenser, manglende styring av utbyggingen og 
manglende bestemmelser om det gamle sanatoriet. Forslaget ble sendt tilbake til forslagsstiller 
med ønske om endringer.  
 
Revidert forslag ble sendt inn der det var gjort endringer på de punktene som ble diskutert i 
utvalgets møte, og det ble foretatt en ny behandling av forslaget i kommuneplanutvalgets møte 
30.11.16. I forkant av behandlingen var det kommet inn flere innspill fra naboer. Grunnet 
usikkerhet knyttet til spørsmål omkring krysset ved fylkesveien, samt eiendomsgrenser i vann og 
eventuelle konsekvenser dette ville ha for småbåtanlegget, ble planforslaget på ny avvist og sendt 
tilbake til forslagsstiller med ønske om flere svar og eventuelt med nødvendige endringer.  
 
Administrasjonen hadde møte med Statens vegvesen og regulant for His brygge og Kokkeplassen 
Øst 9. januar 2017. Statens vegvesen var klare på at de ønsket å gi formelle tilbakemeldinger i 
høringsperioden i tråd med vanlig praksis. De aksepterte forrige løsning med kryssing av veien 
uten ytterligere tilrettelegging, og mener trafikkøy er en bedre løsning. For å være sikker på at 
planen er gjennomførbar med tanke på siktsoner, tverrfall og høyder, har oppmåling vært ute og 
gjort kontrollmål av området. Planforslaget er oppdatert i tråd med disse målingene. Endringen 
innebærer blant annet at dagens avkjørsel flyttes 7,5 meter sørover for å tilpasse med ny øy.  
 
Regulant har også vært i kontakt med nabo på andre siden av bukta. Det er usikkerhet knyttet til 
grensene i området, noe som ble orientert om i kommuneplanutvalgets møte 11. januar. Det er 
likevel gjort justeringer på småbåtanlegget for å komme i møte nabo. Endringene er gjort etter 
tredelings prinsippet, slik at anlegget holder seg inntil 1/3 del av vannarealet. Området utvides noe 
mot vest i nordvestre hjørne og reduseres i sørvestre hjørne.  
 
 

Innkomne merknader med kommentarer: 

Det ble varslet oppstart om arbeid med reguleringsplan 28.05.14, med frist for merknader satt til 
28.06.14. Det har kommet inn fire innspill til planen. 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 17.06.14 
Finner det uheldig at det ikke utarbeides felles plan for His brygge og Kokkeplassen Øst. Ber om at 
det i henhold til naturmangfoldsloven vurderes samlet belastning av de to småbåthavnene, og at 
det da trekkes inn biologisk kompetanse. Minner om krav til ROS analyse, og viser særlig til 
momentene havnivåstigning, kvikkleire og farlig stoff. Videre vises det til temaene støy, utforming 
og landskapsestetikk, universell utforming, barn og unges interesser og naturmangfoldsloven. 

 
Rådmannens kommentar: De to planforslagene er innsendt rundt samme tid, og administrasjonen har 
vurdert de opp mot hverandre. Det er i innsendt planforslag for Kokkeplassen Øst gjort en utredning av 
biologisk mangfold. Det er ikke gjort funn som indikerer at det skal være et større problem å etablere / 
utvide de to småbåthavnene. Småbåtanlegget i His brygge berører ikke registrert naturtype i bukta. ROS 
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analyse følger planforslaget. Det er utarbeidet støyanalyse for området. Det er laget fotomontasjer av den 
planlagte utbyggingen og snitt av blokkene. Disse viser at ny bebyggelse vil få stor påvirkning på 
landskapsbildet. Universell utforming er sikret gjennom lovverket for blokkene, men ikke 
småhusbebyggelse. Det er satt av areal til lekeplass med rekkefølgekrav, og skoleveien er sikret gjennom 
rekkefølgekrav knyttet til ny trafikkøy.  

 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 26.06.14 
Planavdelingen påpeker at planen bør koordineres med pågående planarbeid for Kokkeplassen 
Øst. Ber kommunen om at det gjøres en samlet vurdering av planlagte småbåtanlegg i de to 
planene hva gjelder adkomst, parkeringsdekning og krav til utforming. Påpeker videre at de deler 
av planområdet som tenkes benyttet til bolig stiller særlige krav til fremtidige løsninger grunnet 
krevende topografi.  
 
Kulturminnevern viser til Kokkeplassen som fredet bygning og de kulturhistoriske interessene i 
området. Det forutsettes at planforslaget ikke legger til rette for nye byggetiltak som vil ha negativ 
innvirkning på de verdiene som fredningen skal ivareta. Det pekes spesielt på kollen gnr. 305 bnr. 
978 i nordlige deler av området.  

 
Rådmannens kommentar: De to planforslagene er innsendt rundt samme tid, og administrasjonen har 
vurdert de opp mot hverandre. Adkomst til de to reguleringsplanene vil være den samme som i dag. Det 
er regulert inn oppgradering av krysset. Parkeringsarealene innenfor planforslaget for His brygge skal 
ivareta både behov for parkering for bedriftene Hjemme hos Wenche og Kokkeplassen familieferie, samt 
småbåthavna. Planen åpner for parkeringshus og endringer av dagens parkering/båtopplag. 
Parkeringsdekning til småbåthavna er satt til 0,1 p-plass per båtplass. Det er ikke satt spesielle krav til 
utforming av båthavna. Det planlegges blokker på kollen i sør og småhusbebyggelse på kollen i øst. 
Blokkene vil ut fra fotomontasjer være godt synlig fra His og Tangen, men også synlig fra Strømmen, og 
vil gjennom sin innvirkning på landskapsbildet ha konsekvenser for Kokkeplassen. Bestemmelsene til 
blokkene sikrer at bebyggelsen ikke fremstår som én massiv enhet.   

  
Statens vegvesen, brev datert 03.07.14 
Minner om byggegrenser på 50 meter mot Vesterveien og at parkeringsplasser og interne veier er 
definert som anlegg som ikke kan etableres innenfor byggegrensen. Kryss må oppgraderes i 
henhold til håndbok 017. Planen må også redegjøre for trygg skolevei.  

 
Rådmannens kommentar: Byggegrense er ivaretatt. Planforslaget har regulert nytt kryss med siktsoner i 
henhold til håndbøkene. Rekkefølgekravet er knyttet til boligformålene i planen med oppstramming av 
dagens avkjørsel samt opparbeiding av ny trafikkøy ved fylkesveien. 

 
Agder Energi, brev datert 18.06.14 
Gjør oppmerksom på at det går en høyspentledning og ligger en nettstasjon i området som det må 
tas hensyn til. 

 
Rådmannens kommentar: Anleggene er ivaretatt i planforslaget.  

 
 
 

Rådmannens vurdering: 

Forholdet til kommuneplanen 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til småbåthavn land, småbåthavn vann, 
kombinert bebyggelse og anlegg, samt andre typer bebyggelse og anlegg. Planforslaget er i tråd 
med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning. 
 
 
Estetikk og landskapsvirkninger 
De to kollene der det nå foreslås boligbebyggelse var avsatt til LNF-område i forrige 
kommuneplan. Områdene er forsøkt endret til boligformål i flere av de siste rulleringene. Ved 
rulleringen 2013-2023 ble det sendt nytt innspill om boligbebyggelse, samt utvidelse av 
småbåthavna og endring av daværende boligformål til kombinert bolig/næring i tråd med driften på 
eiendommen.  I behandlingen av innspillet ble det i konsekvensutredningen pekt særlig på 
utfordringer knyttet til landskap. Her heter det «Markante terrengformasjoner, som er synlige over 
store områder, især fra Hølen, kan bli sterkt negativt berørt.» Administrasjonens innstilling var at 
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områdene ikke skulle avsettes som nye byggeområder. I kommuneplanutvalgets behandling ble 
innspillet tatt med i sin helhet med 5 mot 3 stemmer.  
 
I planforslaget legges det opp til en høy utnyttelse av kollen i sør. Her reguleres det inn mulighet 
for oppføring av boligblokker med maks mønekote 23,5 meter. Til sammenligning har His terrasse 
topp møne på kote 55, og forslag til kommunedelplan for His bydelssenter åpner for oppføring av 
bygg langs Kirkeveien med en maksimal mønekote på 18 og 21 meter (ulike krav på ulike tomter) 
noe som tilsvarer mellom fire og seks etasjes høyde. Ut fra beskrivelsen må det foretas store 
terrenginngrep i området, ved at dagens kolle som har høyeste topp på kote 25 blir sprengt ned til 
kote 11-13 i bakkant og kote 2,5 i forkant. Det reviderte planforslaget har senket høyden fra 
tidligere kote 25 til nå kote 23,5. Dette samsvarer med snitt og fotomontasjer som ligger vedlagt 
planforslaget, og hjemler et utbygging med seks etasjer.  
 
Skisser og fotomontasjer vedlagt planen viser to 6-etasjes blokker med felles parkeringskjeller. 
Foten av bebyggelsen legges ved vannet slik at de tre nederste etasjene har ryggdekning, mens 
de øverste tre etasjene ligger fritt. Området ligger eksponert til og fotomontasjene viser at planlagt 
bebyggelse blir svært godt synlig både fra His og fra Hølen. Da utbyggingen vil ligge godt synlig er 
det spesielt viktig med god utforming av bebyggelsen. Planforslaget er forbedret siden første 
versjon ved at det er tatt inn bestemmelser om utformingen. Planen er fremdeles relativt åpen slik 
at flere mulige typer utbygging er mulig, men planen vil etter Rådmannens vurdering kunne gi en 
nødvendig grad av styring. Antall boenheter er begrenset til maksimalt 34 og bebyggelsen skal 
deles opp og avtrappes mot Hisebukta.  
 
 
Næring 
Innenfor næringsområdet drives det i dag bevertning i form av bedriften «Hjemme hos Wenche», 
samt «Kokkeplassen familieferie». Bedriftene fremstår som positive bidrag til lokalmiljøet. I tillegg 
til overnatting til ansatte er det etablert enkelte private leiligheter innenfor næringsområdet. 
Planforslaget åpner for en videreutvikling av området. Byggegrenser er satt tett på eksisterende 
bebyggelse og regulerer således mulighetene for utvidelser. Det legges opp til at det gamle 
sanatoriet kan heves med en etasje, men det kan ikke rives. I tillegg åpnes det for et nytt bygg der 
det i dag er parkeringsareal/gressplen. Det er satt krav til utforming av takform på alle bygningene 
innenfor området og kledningstype for sone 3-5.  
 
 
Småbåthavn 
Dagens småbåthavn står listet i kommunens småbåthavnplan som aktuell havn for utvidelser. 
Eksisterende anlegg rommer rundt 60 plasser. I småbåthavnplanen åpnes det for en total størrelse 
på ca. 80 plasser. Ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble området for småbåthavn 
noe utvidet, se utsnitt under. Både administrasjonen og kommuneplanutvalget var positive til dette. 
Reguleringsplanforslaget skisserer rundt 100 båtplasser, men det står ingen øvre grense på antall 
plasser i bestemmelsene. Antall plasser blir da begrenset av størrelsen på arealet regulert til 
småbåtanlegg og størrelsen på de enkelte plassene.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mørk blå farge viser avgrensning av småbåtanlegg 
i kommuneplanen 2011-2023, mens den lysere 
fargen viser avgrensning av anlegget i 
kommuneplanen 2013-2023. 
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I planprosessen har det vært dialog med havnekontoret om utvidelsen. Det er ikke ønskelig at 
utvidelsen hindrer ferdsel innover i bukta der det i dag ligger en kommunal brygge. Det er heller 
ikke ønskelig at utvidelsen legger hindringer for en eventuell realisering av området som ligger på 
andre siden av bukta der det er foreslått småbåthavn i kommunedelplan for His bydelssenter. Ut 
fra dette har Arendal havn ønsket at reguleringsplanen forholder seg til avgrensningen fra 
kommuneplanen 2011. Området ble gjennom kommunedelplan for His bydelssenter foreslått 
endret, men hele området Kokkeplassen ble tatt ut av planavgrensningen ved politisk behandling 
med henvisning om at kommuneplanen skulle styre arealbruken i området.  
 
På bakgrunn av innspill fra nabo er planforslaget endret fra forrige behandling. Justeringen gjør at 
det blir større avstand mellom småbåtanlegget i reguleringsplanen for His brygge og det planlagte 
småbåtanlegget til naboen. I det sørvestre hjørnet er anlegget noe redusert i utstrekning, mens det 
i nordvestre hjørne er noe utvidet. Linjen følger prinsippet om en tredeling av bukta, slik at anlegget 
til His brygge blir liggende på «sin» side. Som følge av endringen vil anlegget ligge noe utenfor 
avsatt areal i kommuneplanen, men på grunn av sakens historikk anbefaler Rådmannen 
løsningen.  
 
 
Barn og unge - lekeplasser 
Det er regulert inn to lekeområder i feltet. Det reviderte planforslaget har en øvre begrensning på 
36 boenheter (34 leiligheter + tomannsbolig). Planforslaget inneholder til sammen 513 m2 med 
lekeareal, noe som ikke fullt ut tilfredsstiller kommuneplanens krav til areal (540 m2 med lek). 
Opparbeidelsen er sikret gjennom rekkefølgekrav. Det er noe usikkert hvordan lekeplassen L1 vil 
bli liggende, da det ikke er bestemt hvordan terrenget i dette området vil opparbeides. Området er 
likevel plassert godt med tanke på solforhold og bygningene vil fungere som en støyskjerm mot 
fylkesveien.   
 
 
Barn og unge - skolevei 
Skoleveien har vært et stort tema i planen fra første forslaget ble sendt inn. Det største problemet 
er kryssing av Vesterveien. I det planforslaget er det foreslått en trafikkøy ved kryssing av veien. 
Denne vil bli liggende på sørsiden av dagens avkjørsel. Tiltaket gjør at dagens avkjøring må flyttes 
sørover, deler veien må flyttes vestover, og at busslommen må flyttes sørover. Det er knyttet 
rekkefølgekrav for opparbeiding av trafikkøya til første nye boenhet kan tas i bruk. Rådmannen 
mener løsningen er tilfredsstillende for å sikre skoleveien. Resten av skoleveien går på fortau og 
gang- og sykkelveier med trygge kryssinger.  
 
 
Universell utforming  
Ut fra teknisk forskrift vil det bli stilt krav om universell utforming av boligblokka, men ikke 
småhusbebyggelsen. Det er ikke stilt krav utover dette i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
 
 
Friluftsliv 
Området er i dag lite brukt av allmennheten. Området er delvis utbygd og består ellers av koller og 
bratt terreng som er lite tilgjengelig. Ved vannet er det etablert en fin badestrand. Administrasjonen 
har vurdert om denne burde være anbefalt regulert offentlig. Utbygger har ønsket at denne skal 
være regulert privat, da den brukes som en del av næringsaktiviteten. Etter Rådmannens vurdering 
ligger stranda svært nærme bedriften og området oppleves privat. Det aksepteres at badestranda 
reguleres som privat område. 
 
I forbindelse med kommunedelplanen for His bydelssenter var det foreslått å lage en rundløype på 
Kokkeplassen med adkomst fra His bukt. Det er ikke foreslått noen slik løsning i reguleringsplanen, 
og utbygger har ikke ønsket å åpne for slik ferdsel. 
 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert fredede kulturminner eller SEFRAK registrerte bygninger innenfor 
planområdet. På nordsiden av planområdet ligger et fredet bygg, Kokkeplassen (Marienlund). Det 
er gjennom planarbeidet påpekt både fra kommunen og fra fylkeskommunen sin side at 
planforslaget må ta hensyn til dette. Det vises da særlig til landskapshensyn og den lille kollen som 
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ligger mot nord. Videre er det knyttet mye kulturhistorie også til bebyggelse innenfor planområdet. 
Det var tidligere drevet et sanatorium i området. Selv om bygningen ikke er veldig gammel, er den 
etter Rådmannens vurdering et kulturhistorisk minne som det er verdt å ivareta. Planforslaget har 
tatt med en bestemmelse som hindrer rivning av dette bygget.  
 
Bebyggelsen på den omtalte kollen i nord er planlagt som småhusbebyggelse (BF2), da enten som 
en tomannsbolig eller som to eneboliger. Det er satt krav til at bebyggelsen skal ha saltak og 
kledning i tre. Høyden bestemmes av plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. 
Rådmannen finner bestemmelsene tilstrekkelige for område BF2. Avgrensningen av boligformålet 
mot grønnstrukturen på den resterende del av kollen utgjør en myk overgang slik at man unngår 
en landskapsmessig uheldig skjæring mot Kokkeplassen.  
 
For blokkene i område BB1 er det satt krav om utforming i form av farger, avtrapping og oppdeling 
av bygningsmasse. Fotomontasjene viser at øverste etasje vil bli noe synlig over Kokkeplassen. 
Selv om bare tre etasjer vil ligge synlig fra nordøstlig retning vil oppføring av bygget, sammen med 
ombyggingen av avkjørselen, kunne påvirke opplevelsen av området som helhet. Det skal i den 
sammenheng også bemerkes at det planlegges bebyggelse også i den nordlige delen av området 
gjennom planforslag for Kokkeplassen Øst. Oppføring av bygg her vil også påvirke 
landskapsbildet, og planlagt bebyggelse vil delvis skjerme den nye kryssløsningen om en ser fra 
hovedbygningen på Kokkeplassen.  
 
 
Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold 
Planbeskrivelsen har en god omtale av temaet naturmiljø og en god vurdering i forhold til 
naturmangfoldsloven. Naturverdiene innerst i His bukt berøres ikke av planforslaget. Ingen 
dokumenterte viktige naturtyper eller rødlistearter berøres av tiltaket.  
 
Ved befaring i forbindelse med kommuneplanutvalgets behandling av planforslaget i september ble 
det observert parkslirekne i området. Parkslirekne står oppført på norsk svarteliste over fremmede 
arter med svært høy risiko. Grunneier har fortalt at forekomster av planten er bekjempet innenfor 
planområdet, og at den aktuelle planten som ble observert på befaringen stod utenfor 
planområdet, da på gnr/bnr 305/639. Dette går også fram av skråfoto av området.  
 
 
Landbruk 
Med unntak av et mindre beiteområde som berøres av ny kryssløsning vil ikke planforslaget berøre 
dyrka mark.  
 
 
Støy  
Området grenser til Vesterveien i øst. Det er utarbeidet en støyrapport som viser fylkesveien sin 
påvirkning på området. Innenfor planområdet er noe av boligområder innenfor gul støysone, mens 
foreslåtte lekeplasser ligger utenfor. Dette er tatt hensyn til støy i bestemmelsene for 
boligområdene.  
 
 
Krysset ved fylkesveien 
Krysset ved fylkesveien reguleres både i dette planforslaget og i planforslaget for Kokkeplassen 
Øst. Administrasjonen har ønsket at dette krysset tegnes likt i de to planene, men det er ikke 
ønske fra eiere av Kokkeplassen da de ikke er enige i løsningen med adkomst til planområdet for 
His brygge. Regulant for His brygge har likevel tatt på seg å tegne opp en kryssløsning som ser ut 
til å fungere for begge parter med tanke på siktsoner og svingradier. Rekkefølgekravet er knyttet 
opp mot boligformålene i reguleringsplanen for His brygge. 
 
Etter forrige behandlingen har oppmålingsavdelingen i kommunen gjort en kontroll ute i felt. Som 
følge av dette, og ønske om å utvide trafikkøya fra 1 til 2 meters bredde, er plankartet justert. 
Dagens avkjørsel er flyttet 7,5 meter mot syd. Trafikkøya er lagt mellom ny avkjørsel og 
busslomma. Veien må flyttes to meter vestover for å få plass til trafikkøya. Løsningen innebærer 
ikke større konsekvenser for alleen enn det som planforslaget til Kokkeplassen Øst innebærer. Et 
tre befinner seg innenfor det som er regulert veiareal i planforslag for Kokkeplassen Øst og et tre 
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ligger i siktsonen (til begge planforslagene). Løsningen er omtalt i detalj i planbeskrivelsen og 
beskrevet gjennom profiler og kartutsnitt.  
 
Kryssløsningen og veien inn er privat og ligger på annen manns grunn. Det er ikke enighet om 
bruk av veien mellom partene. Det vil i etterkant av planprosessen måtte gjøres forsøk mellom de 
private partene på å komme til enighet. Dersom en ikke kommer til enighet med grunneier, er det 
mulighet til å gjennomføre privat ekspropriasjon etter veiloven. Advokat Ole Magnus Heimvi ved 
Hald & Co har i tidligere reguleringssaker bekreftet at dette vil være en fremgangsmåte som kan 
benyttes. En slik sak vil være privatrettslig mellom de berørte parter og Rådmannen har ikke tatt 
stilling til om en slik sak vil føre frem eller ikke.  
 
 
Teknisk- og sosial infrastruktur  
Beredskap: Det er tilstrekkelig trykk i vannledning i Vesterveien men i løpet ned til Kokkeplassen er 
det ikke like mye vann. Krav til slokkevannsmengde for leilighetsbygg skal etter teknisk forskrift 
være 50 l/s. Det går ikke frem av planbeskrivelsen om det er planlagt endringer på dagens 
ledningsnett. Dette må da løses i de kommende tekniske planene. 
 
Parkering: Det legges opp til 0,1 p-plass per båtplass, 1,25 p-plasser per blokkleilighet og 2,0 p-
plasser per småhusbebyggelse. I tillegg legges det opp til minst 30 plasser i tilknytning til 
næringsområdet. Det er også satt krav til sykkelparkering. Rådmannen vurderer kravene som 
tilfredsstillende. Ved planlagte blokker er det lagt opp til gjesteparkering nær vendehammeren. 
Dette er ikke heldig ut fra hensynet til trafikksikkerhet, men da adkomsten til parkeringskjelleren er 
lagt lenger ut på veien vil trolig trafikken her være liten.  
 
Kollektiv og sykkel: Området ligger rett ved fylkesveien som er godt frekventert av busser. Det 
satses også betydelig på utvikling langs denne veien og det er dermed grunn til å tro at frekvensen 
vil øke. Det ligger busstopp rett ved avkjørselen. Langs fylkesveien er det også sykkelfelt. 
Avstanden fra feltet til Arendal sentrum er ca. 3,5 km.  
 
Renovasjon: Det er lagt opp til to renovasjonsområder. Området ved blokkene er tilrettelagt for 
eventuelle krav om nedgravde anlegg. Rådmannen vurderer løsningen som tilfredsstillende.  
 
Skole og barnehage: Området sogner til Hisøya barne- og ungdomsskole. Skoleveien er 2,6 km 
lang. Det er etablert fortau og gang- og sykkelvei langs det meste av skoleveien og det er satt 
rekkefølgekrav for etablering av trygg kryssing av Vesterveien. I nærheten av Hisøy skole ligger 
Stemmehagen barnehage (kommunal) og ved His ligger Portveien barnehage (privat).  
  
Forretning: Området ligger i nær tilknytning til His og nærmeste butikk er 400 meter planområdet.  
 
 
Risiko- og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget. Området i sør er markert med hensynssone 
fare/ras i kommuneplanens arealdel. Dette er ikke utredet nærmere i planforslaget, da kollen 
planlegges sprengt ned til kote 10-13. 
 
 
Konklusjon 
Plandokumentene er utført og levert iht. plan- og bygningsloven. Planforslaget fremstår med tanke 
på næringsutvikling og båthavn som positive.  
 
Rådmannen er fortsatt av den oppfatning av at planforslaget vil gi store konsekvenser for 
landskapsbildet, da spesielt de planlagte blokkene. Det er særlig høyden på disse som er 
utfordrende. Foreslåtte maksimale reguleringshøyde i byggeområde BB1 er mønekote + 23,5. Det 
åpnes da for blokker med 6 etasjer. Til sammenligning er blokkene i Barbu i 7 etasjer.   
 
Blokkene i Barbubukt ligger imidlertid som del av et urbant byområde. Situasjonen i det konkrete 
byggeområdet BB1 i strandkanten på His er vesentlig annerledes. Riktignok ligger det nær det 
planlagte bydelssenteret på His, men det ligger likevel såpass langt unna at det ikke vil fremstå 
som en naturlig del av dette.  
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Med lokalisering i strandkanten til Hølen finner rådmannen det mer naturlig å sammenlikne det 
planlagte blokkprosjektet med det nye leilighetskomplekset på Hølen Brygge. Der er maks 
kotehøyde satt til 15,3 moh. Dette er en høyde som harmonerer godt med omgivelsene i 
strandområdet rundt Hølen. Rådmannen mener derfor maks. regulerte kotehøyde i byggeområde 
BB1 må begrenses til mønekote 16 moh. 
 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn med denne endringen.  
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Det planlegges ingen offentlige anlegg.  
 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 1. februar 2017. 
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